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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в доклада, 
който ще приеме, следните предложения:

1. припомня член 208 от ДФЕС, съгласно който политиката на Съюза в областта на 
сътрудничеството за развитие се осъществява в рамките на принципите и целите 
на външната дейност на Съюза, като нейната основна цел е намаляването и – в 
дългосрочен план – изкореняването на бедността; подчертава, че политиката на 
Съюза в областта на сътрудничеството за развитие и политиките на държавите 
членки в тази област се допълват и подсилват взаимно; припомня, че в член 21, 
параграф 2 от ДЕС се заявява, че политиката за сътрудничество за развитие 
допринася за постигането на целите на външната дейност на ЕС; призовава за 
пълно зачитане на правните задължения съгласно ДФЕС и ДЕС и за включването 
в следващата МФР за периода 2021 – 2027 г. на ориентиран към развитието 
инструмент за външна дейност;

2. припомня необходимостта от увеличаване на настоящия размер на официалната 
помощ на ЕС за развитие (ОПР) в бъдещата функция на МФР, посветена на 
външната дейност, и приветства лекото увеличение (по цени за 2018 г.), 
предложено от Комисията;

3. отбелязва, че предложението за създаване на Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИСРМС) отразява 
нов подход към външната политика и политиката за развитие, който не е в 
съответствие с член 208 от ДФЕС; подчертава, че изкореняването на бедността 
трябва да бъде крайната цел на политиките на ЕС за развитие и че изкореняването 
на бедността, както и устойчивото човешко, екологично и икономическо 
развитие, справянето с неравенството, несправедливостта и изключването, 
доброто управление и мирът и сигурността трябва да бъдат основните цели на 
инструментите за външно финансиране на ЕС в следващата МФР, заедно с 
неговите ангажименти по отношение на целите за устойчиво развитие (ЦУР) 
съгласно член 208, параграф 2 от ДФЕС;

4. припомня, че ангажиментът на ЕС по отношение на изпълнението на целите за 
устойчиво развитие, Програмата за действие от Адис Абеба за финансиране на 
развитието и Парижкото споразумение относно климата трябва да ръководят 
неговата политика за развитие; счита, че подкрепата, която ЕС оказва за подобно 
изпълнение в развиващите се страни, трябва да запази подхода, основан на 
правата, и да постави акцент върху дългосрочните цели, като премахването на 
бедността, борбата с неравенството, несправедливостта и изключването, както и 
върху утвърждаването на демократичното управление, правата на човека и 
равенството между половете, включително чрез насърчаване на пространство за 
гражданското общество и укрепване на устойчивото и приобщаващо развитие, 
особено в най-слабо развитите държави;

5. подчертава, че следващата МФР трябва да гарантира, че инструментите за 
външно финансиране са политически инструменти, като служат по възможно най-
ефективния начин за постигането на целите на съответните политики, както е 
предвидено в Договорите; припомня, че вътрешните интереси на ЕС не следва да 
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определят програмата на ЕС за съседство, нито програмата за сътрудничество за 
развитие, за хуманитарно и международно сътрудничество; подчертава, че се 
противопоставя на използването на помощта като инструмент;

6. отбелязва, че е необходимо предоставяне на повече средства в следващата МФР 
за нововъзникналите нужди от финансиране в резултат на влошаването на 
обстановката във връзка със сигурността в съседните на Европейския съюз 
държави и увеличаването на миграционните потоци към Съюза; отбелязва, че 
новите предизвикателства трябва да бъдат разгледани заедно с ЦУР; счита, че 
създаването на ИСРМС поражда риск от задълбочаване на проблемите, изтъкнати 
в средносрочния преглед на инструментите за външно финансиране, а именно, че 
нарасналите потребности в други области на политиката са преместили акцента 
на политиките на ЕС за развитие встрани от намаляването на бедността; посочва, 
че въпреки че включването на ЕФР в бюджета е много желателно, то не може да 
се тълкува като увеличение на финансирането за развитие;

7. припомня, че средствата за помощи, разпределени на държавите в рамките на 
програмите на ЕС за международно сътрудничество, следва да допълват 
външната политика, като същевременно се гарантира, че финансирането за 
развитие се използва само за свързани с развитието цели, а не да покрива разходи, 
свързани с постигането на различни цели, като например гранични проверки или 
политики за борба с миграцията;

8. отбелязва, че структурата на инструмента за сътрудничество следва да осигури 
достатъчна гъвкавост за адаптиране на програмите към специфичните нужди на 
трети държави; отново заявява, че съществен дял от помощта на ЕС следва да 
бъде разпределен на най-слабо развитите страни, към които е насочена основно 
ОПР; подчертава, че осигуряването на ефикасност, ефективност, прозрачност и 
съгласуваност на политиките за развитие по време на изпълнението, 
осигуряването на участието на организации на гражданското общество и 
прилагането на основания на правата подход към сътрудничеството за развитие, 
както и въвеждането на референтен показател от 20% от средствата за основни 
социални услуги, са ключови аспекти на развитието, които трябва да бъдат 
запазени и усъвършенствани през следващия цикъл на МФР;

9. подчертава, че равенството между половете и правата и овластяването на жените 
и момичетата трябва да бъдат важна цел във всички програми, географски и 
тематични; счита, че бюджетът на ЕС следва да бъде чувствителен към аспектите 
на пола и на конфликтите;

10. отбелязва, че предложеният ИСРМС съдържа няколко механизма за гъвкавост, 
като например различни видове резерви и рамки за бързо реагиране; подчертава, 
че следва надлежно да се вземе предвид въздействието, което повишената 
гъвкавост ще окаже върху предвидимостта на официалната помощ за развитие; 
призовава за засилен парламентарен контрол и по-ясно формулиране на неговото 
управление и структури; отбелязва със загриженост, че изкореняването на 
бедността, устойчивото развитие, ЦУР и борбата с неравенството не са посочени 
изрично сред целите; подчертава, че тези приоритети трябва да бъдат ясно 
отразени в целите на предложения инструмент, с цел постигане на резултати по 
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консенсуса за развитие;

11. насочва вниманието към неизпълнените международни ангажименти на ЕС за 
увеличаване на неговата ОПР до 0,7% от брутния национален доход (БНД), с 20% 
от този за човешко развитие и за социално приобщаване, и 0,2% от БНД за най-
слабо развитите държави до 2030 г., както и да предостави ново и допълнително 
финансиране за действия в областта на климата в развиващите се страни; заявява, 
че тези ангажименти трябва да бъдат надлежно отразени в МФР за периода 
2021 – 2027 г.;

12. приветства и призовава за поддържането на предложението, съгласно което 92% 
от средствата по инструмента ще се считат за ОПР; призовава най-малко 20% от 
ОПР, по всички програми, географски и тематични, ежегодно и за целия период 
на действие на ИСРМС, да бъдат заделяни за социално приобщаване и човешко 
развитие, за да се подкрепи и засили предоставянето на основни социални услуги, 
като здравеопазване (вкл. хранене), образование и социална закрила, особено за 
най-маргинализираните лица, включително жените и децата; призовава поне 85% 
от ОПР да бъдат предназначени за действия, които имат като основна или 
значима цел равенството между половете и правата и овластяването на жените и 
момичетата, във всички програми, географски и тематични, ежегодно и през 
цялото времетраене на действията; потвърждава, че освен това 20% от тези 
действия следва да имат като основна цел равенството между половете, както и 
правата и овластяването на жените и момичетата; призовава 50% от всички 
средства по инструмента да бъдат предназначени за принос към постигането на 
цели и действия, свързани с климата и околната среда;

13. счита, че бюджетът на ЕС следва да бъде чувствителен към аспектите на пола и на 
конфликтите, и призовава Комисията да прилага бюджетиране, съобразено с 
равенството между половете;

14. подчертава, че предоставяната на държавите помощ не следва да зависи от 
споразумения с ЕС в областта на миграцията и че не следва да се отклонява 
финансиране от бедни държави и региони към държавите на произход или на 
транзит към Европа на мигрантите само поради факта, че са пресичани от 
миграционния маршрут;

15. отново заявява подкрепата си за интегрирането на Европейския фонд за развитие 
(ЕФР) в бюджета на ЕС, като същевременно се предвиди общата допълняемост на 
така прехвърлените средства;

16. приветства създаването на инструмент, посветен на сътрудничеството с 
отвъдморските страни и територии (ОСТ) с цел постигане на тяхното устойчиво 
развитие, както и с цел популяризиране на ценностите и стандартите на Съюза по 
света; подчертава обаче, че е необходимо този инструмент да бъде обезпечен с 
адекватни финансови ресурси, чието разпределение е по-добре приспособено към 
нуждите и е по-балансирано между отделните ОСТ;

17. признава значителните усилия, положени от Комисията за увеличаване на 
средствата, отпуснати за бюджетния ред за хуманитарна помощ в следващата 
МФР; отбелязва обаче, че това увеличение все още не съответства по размер на 
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нуждите, които са се увеличили повече от два пъти от 2011 г. насам;

18. подчертава, че е от основно значение към цялата следваща МФР да се прилага 
принципът на съгласуваност на политиките за развитие, както е посочено в
член 208 от ДФЕС, и тя да допринася за постигането на целите за устойчиво 
развитие;

19. припомня, че равенството между половете е залегнало в Договорите за ЕС и 
следва да бъде включено във всички дейности на ЕС, за да се постигне равенство 
на практика; подчертава, че бюджетирането, съобразено с равенството между 
половете, трябва да стане неразделна част от МФР чрез въвеждането на ясен 
ангажимент в Регламента за МФР;

20. приветства разширения обхват и увеличението на средствата за резерва за спешна 
помощ с оглед да се реагира и на вътрешни кризи; припомня, че е необходимо да 
се гарантира отдаването на приоритет на внезапни хуманитарни кризи извън ЕС;

21. подчертава, че е необходимо да се използва възможността следващата МФР да 
подпомага финансово операциите по линия на концепцията за установяване на 
връзка между помощ, възстановяване и развитие; подчертава, че прилагането на 
връзката между хуманитарната помощ и развитието изисква осигуряване на 
взаимно допълване на дейностите в областта на развитието и хуманитарните 
дейности, както и промяна в културата на получаване на средства от ЕС като 
донор в посока към по-голяма оперативна гъвкавост и поемане на риск с оглед 
подпомагане на установяването на връзка между помощ, възстановяване и 
развитие, устойчивостта на физическите лица и общностите и ранното 
възстановяване и реконструкция; призовава за увеличаване на многогодишното 
планиране и финансиране на хуманитарните дейности на ЕС, както и за 
системното въвеждане в дейностите за развитие на ЕС на фактори, изменящи 
кризисните ситуации, за да се даде възможност на партньорите на ЕС ефективно 
да допринасят за изпълнението на връзката;

22. подчертава, че в МФР за периода 2021 – 2027 г. трябва да се запазят и подобрят 
контролът и надзорът на Парламента върху използването на средствата, с ясен 
механизъм и процес на вземане на решения относно изразходването на 
неразпределените средства, като се гарантира въздействието на Парламента върху 
етапа на програмиране и изпълнение на инструментите за външно финансиране; 
отново заявява, че всяко предложение за по-голяма гъвкавост трябва да бъде 
придружено от съответно подобряване на прозрачността и отчетността.
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